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W połowie września poznaliśmy wyniki trzeciej edycji 

Rankingu Gmin Małopolski. Wiadomo już, że Krynica-

Zdrój zdołała utrzymać pozycję lidera samorządowej 

ekstraklasy, zdobytą w zeszłym roku. Zajęcie pierwsze-

go miejsca jest osiągnięciem, którego nie sposób prze-

cenić, zważywszy że o to prestiżowe wyróżnienie konku-

rowało łącznie 179 gmin z terenu Małopolski.  Celem 

rankingu jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniają-

cych się pod względem rozwoju społeczno-

gospodarczego w Małopolsce. Organizują go instytucje, 

którym nie sposób zarzucić stronniczości (Małopolski 

Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w 

Krakowie we współpracy z Urzędem Statystycznym w 

Krakowie). Pod uwagę brane są następujące wskaźniki: 

1) dochody własne na jednego mieszkańca; 2) wydatki 

majątkowe inwestycyjne na jednego mieszkańca; 3) 

wydatki na administrację publiczną na jednego miesz-

kańca; 4) wydatki majątkowe inwestycyjne na gospo-

darkę komunalną i ochronę środowiska na jednego 

mieszkańca; 5) środki europejskie na jednego miesz-

kańca; 6) ilość podmiotów gospodarczych zarejestro-

wanych w rejestrze REGON na tysiąc mieszkańców; 7) 

udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogó-

łem; 8) saldo migracji na jeden tysiąc mieszkańców; 9) 

liczba czytelników bibliotek publicznych na tysiąc 

mieszkańców; 10) ilość udzielonych noclegów na jeden 

tysiąc mieszkańców; 11) wyniki sprawdzianów szósto-

klasistów oraz testów gimnazjalistów – liczba punktów 

na jednego zdającego. 

Warto podkreślić, że gmina Krynica-Zdrój może się m. 

in. poszczycić największą liczbą udzielonych noclegów 

– blisko 55 tys. noclegów na tysiąc mieszkańców. Prze-

wyższamy pod tym względem nawet taką turystyczną 

potęgę, jaką jest Zakopane.  

Drugie z rzędu zwycięstwo Krynicy w Rankingu Gmin Małopolski 

Kolejnym sukcesem, którym możemy się pochwalić     

w ostatnim czasie jest wysokie miejsce zajęte w plebi-

scycie ekologicznym. Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił 

właśnie wyniki konkursu Eko-Gmina 2012. Gmina Kry-

nica-Zdrój zajęła w nim 3 pozycję. W konkursie ocenia-

ne były przedsięwzięcia realizowane przez gminy i orga-

nizacje pozarządowe z terenu Małopolski. Pod uwagę 

brano działania w dziedzinie ochrony środowiska z za-

kresu gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpa-

dami, ochrony powierzchni ziemi, powietrza, przyrody i 

edukacji ekologicznej. Przyznane wyróżnienie ma nie 

tylko prestiżowy charakter. Za zajecie 3 miejsca gmin-

ną kasę zasili bowiem niebagatelna kwota – 70 tys. zł. 

Wysokie miejsce Krynicy w konkursie Eko-Gmina 2012 

(RED) 

(RED) 
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Sukcesem zakończyły się starania burmistrza Dariusza 

Reśki o pozyskanie dotacji na rewitalizację placu targo-

wego przy ulicy Dąbrowskiego w Krynicy-Zdroju. W 

kwietniu tego roku został złożony wniosek o dofinanso-

wanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. Po szczegółowej ocenie wniosku, w dniu 24 

września została podpisana umowa z Zarządem Woje-

wództwa Małopolskiego o przyznanie pomocy w kwocie 

blisko 700 tys. zł. Warto podkreślić, że ta sztuka udała 

się zaledwie trzem miejscowościom z obszaru całej Są-

decczyzny.  

Od sierpnia bieżącego roku gmina dysponuje już po-

zwoleniem na budowę, w ramach którego przewidziano 

następujące prace: budowę zadaszenia pod stanowi-

ska handlowe, remont ogrodzenia i nawierzchni placu 

targowego, przebudowę sieci wewnętrznych oraz budo-

wę automatycznej ogólnodostępnej toalety publicznej 

wraz z pomieszczeniem gospodarczym. Dodatkowo 

plac targowy zostanie oświetlony i wyposażony w nowe 

stanowiska handlowe. Całkowita wartość przedsięwzię-

cia wynosi nieco ponad 1 mln 100 tys. zł. 

Unijne pieniądze na krynickie targowisko  

Zakończyły się trwające kilka miesięcy prace związane 

z generalnym remontem i przebudową ulic Biskupa 

Tylickiego oraz Bocznej w Tyliczu. To kolejna po placu 

zabaw, parku sportowo-rekreacyjnym oraz wielofunkcyj-

nym boisku sportowym inwestycja gminna przeprowa-

dzona w ciągu ostatnich dwóch lat na terenie tej miej-

scowości. Ulica Biskupa Tylickiego zyskała nową asfal-

tową nawierzchnię wraz z chodnikiem i kanalizacją 

deszczową na odcinku o długości 800 metrów, nato-

miast ulica Boczna została wyremontowana na odcinku 

o długości 400 metrów. Całkowita wartość prac wynio-

sła 2 mln 360 tys. zł. Uzyskane dofinansowanie z Naro-

dowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych za-

mknęło się kwotą 708 tys. zł.  

Zakończenie remontu ulic Biskupa Tylickiego i Bocznej w Tyliczu  

(RED) 

(RED) 
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Dobiegły końca prace związane z odbudową przed-

ostatniego, najdłuższego odcinka drogi gminnej przy 

ulicy Zamkowej w Krynicy-Zdroju. Inwestycja obejmowa-

ła także remont kanalizacji opadowej. W ramach prac 

położono nową nawierzchnię asfaltową wraz z kamien-

nymi krawężnikami na odcinku o długości 826 metrów. 

Wykonawcą inwestycji wybrane zostało Przedsiębior-

stwo Budownictwa Inżynieryjnego „MACHNIK” z Moch-

naczki Wyżnej. Całkowity koszt odbudowy ulicy Zamko-

wej wyniósł 1 mln 230 tys. zł., z czego ponad  1 mln zł. 

stanowiła dotacja uzyskana ze środków na usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych.  

Zakończenie przedostatniego etapu odbudowy ulicy Zamkowej  

W okresie od 3 września do 1 października trwały prace 

przy przebudowie drogi dojazdowej do Osiedla I przy 

ulicy Stara Droga w Krynicy-Zdroju. Zniszczona na-

wierzchnia drogi została całkowicie odnowiona poprzez 

wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego oraz 

ułożenie warstwy asfaltowej wraz z krawężnikami ka-

miennymi na odcinku o długości 240 metrów. Położono 

także 320 m2 nawierzchni z kostki brukowej. Inwesty-

cja zrealizowana została ze środków budżetu gminy. Jej 

koszt wyniósł 226 tys. zł. 

Kapitalny remont drogi dojazdowej 
do Osiedla I przy ulicy Stara Droga  

W październiku br. zakończyły się prace związane z 

przebudową drogi gminnej stanowiącej dojazd do bloku 

nr 173 przy ulicy Kraszewskiego w Krynicy-Zdroju. Bie-

gnąca nad potokiem Kryniczanka droga została całko-

wicie wyremontowana na odcinku o długości 500 me-

trów. Położono nową nawierzchnię asfaltową wraz z 

krawężnikami kamiennymi. Przetarg na przebudowę 

drogi wygrało Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryj-

nego „MACHNIK” z Mochnaczki Wyżnej. Koszt prac wy-

niósł 280 tys. zł.  

Remont drogi dojazdowej do bloku 
nr 173 przy ulicy Kraszewskiego  

(RED) 

(RED) 

(RED) 
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W wyniku inwestycji przeprowadzonych w ciągu ostat-

nich kilku miesięcy, na terenie sołectw przybyło łącznie 

kilkaset metrów bieżących nowej utwardzonej na-

wierzchni dróg gminnych. Zadania wykonane zostały w 

miejscowościach Mochnaczka Wyżna, Mochnaczka 

Niżna, Berest i Polany. 

Nowa droga w Mochnaczce Wyżnej 

Na terenie Mochnaczki Wyżnej położono nową utwar-

dzona nawierzchnię drogi gminnej na działce nr 34. 

Prace przeprowadzono w okresie od 4 lipca do 13 lipca 

tego roku. Polegały one na wykonaniu podbudowy drogi 

z kruszywa naturalnego, położeniu nawierzchni betono-

wej na odcinku o długości 200 metrów oraz utwardze-

niu poboczy. Całkowity koszt inwestycji zamknął się 

kwotą 60 tys. zł. 

Nowa droga w  Mochnaczce Niżnej  

W Mochnaczce Niżnej utwardzony został 150 metrowy 

odcinek drogi gminnej na działkach o numerach 

315/7, 321/2, 322/2, 527/2, 327/4, 327/6, 332/2, 

327/11. Na drodze położono nawierzchnię z betonu. 

Prace wykonano w okresie od 5 czerwca do 22 czerwca 

br. Ich koszt wyniósł 44 tys. zł.  

Nowa droga w  Bereście 

W Bereście położono nową nawierzchnię betonową na 

drodze gminnej nr 90/1. Przeznaczono na ten cel kwo-

tę 45 tys. zł. W wyniku tej inwestycji przybyło 150 me-

trów bieżących utwardzonej nawierzchni drogi wraz z 

poboczem. Prace przeprowadzono w okresie od 28 

sierpnia do 10 września tego roku. 

Wykonawcą inwestycji w Mochnaczce Wyżnej, Niżnej i 

Bereście był Zakład Usług Leśnych, Usługi Transporto-

we Marian Jurek z Berestu. 

Nowa droga w Piorunce  

W Piorunce przeprowadzono remont drogi gminnej na 

działce nr 204. Przybyło 250 metrów bieżących nowej 

asfaltowej nawierzchni. Koszt zadania wyniósł 144 tys. 

zł. Uzyskano na ten cel dotację w wys. 41 tys. zł. Prace 

prowadzone były w okresie od 11 lipca do 17 sierpnia 

tego roku. 

Tegoroczne inwestycje drogowe w sołectwach 

(RED) 

Droga w Mochnaczce Niżnej 

Droga w Bereście 

Droga w Piorunce 

Droga w Mochnaczce Wyżnej 
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(RED) 

27 października Zespół Tańca Artystycznego Miniatury 

obchodził jubileusz 25-lecia działalności. Zaproszeni 

goście wypełnili Pijalnię Główną po brzegi. Podczas so-

botniego wieczoru Burmistrz uhonorował zespół nagro-

dą pieniężną. Nie zabrakło kwiatów, upominków, po-

chwał i podziękowań. Zespół Tańca Artystycznego Mi-

niatury powstał w 1986 r. Jego założycielem był Włady-

sław Szlęk – artysta baletu i choreograf z Krako-

wa.  Obecnym kierownikiem i choreografem Miniatur 

jest Małgorzata Malczak. Choreografia występów od lat 

układana jest do najpiękniejszych fragmentów muzyki 

baletowej. Zespół znany jest nie tylko w uzdrowisku. 

Swoje baletowe umiejętności pokazywał już wielokrot-

nie w wielu miejscach Polski i poza jej granicami.  

Jubileusz 25-lecia działalności zespołu Miniatury  

30 września krynicki Deptak zapełnił się fanami hip-

hopu. Na plenerowej scenie wystąpił po raz kolejny To-

masz Iwańca Grubson – popularny raper i hiphopo-

wiec. Ponowny występ tego wykonawcy w uzdrowisku 

to spełnienie oczekiwań krynickiej młodzieży, która za-

pytana przez burmistrza Reśkę, kogo chciałaby podzi-

wiać na scenie, bez wahania wskazała na Grubsona. 

Zainteresowanie tym muzycznym wydarzeniem było 

ogromne. Przed sceną – mimo zimna – pojawiło się 

kilka tysięcy młodych fanów hip-hopu. Witany ogromny-

mi brawami wykonawca odwdzięczył się wspaniałym 

występem, na który zaprosił DJ BRK i Jotoskleję. Wpro-

wadzeniem do koncertu były akrobatyczne popisy kry-

nickiego zespołu breakdance „Butterfly Crew".  

Grubson ponownie w Krynicy 

21 października na kry-

nickim deptaku odbył 

się I Piknik Myśliwski 

„Hubertus Krynicki”, 

któremu przyświecało 

hasło „Bliżej kultury i 

tradycji łowieckich”. 

Oficjalne uroczystości 

rozpoczęła msza święta 

odprawiona w kościele 

p.w. Wniebowzięcia 

NMP w intencji wszyst-

kich żyjących i zmarłych 

myśliwych oraz ich ro-

dzin. Po modlitwie sygnał „Darz Bór” oficjalnie rozpo-

czął piknik połączony z jarmarkiem. Bulwarami Dietla 

przeszły poczty sztandarowe krynickich kół myśliw-

skich: „Leśnik”, „Sokół”, „Jeleń” oraz „Jaworzyna” z 

Muszyny. Licznie zgromadzeni na deptaku uczestnicy 

imprezy mogli zobaczyć i usłyszeć m.in. koncert sygna-

łów łowieckich, prezentację ubrań i akcesoriów łowiec-

kich, pokaz psów myśliwskich i ptaków łowczych oraz 

skosztować przysmaków kulinarnych. Patronat nad tym 

wydarzeniem objął  Burmistrz Krynicy-Zdroju.  

I Piknik Myśliwski w Krynicy-Zdroju 

(RED) 

(RED) 
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(RED) 

( fot. Barbara Bałuc/Piotr Basałyga) 

24 października miało miejsce wyjątkowe wydarzenie  

w historii naszego miasta. W tym dniu w Sali Balowej 

Starego Domu Zdrojowego odbyła się uroczysta inaugu-

racja roku akademickiego 2012/2013 w ramach Kry-

nickiego Uniwersytetu Otwartego – Uniwersytetu Trze-

ciego Wieku. Urzeczywistnił się w ten sposób plan stwo-

rzenia w Krynicy-Zdroju instytucji, która w sposób syste-

matyczny i zorganizowany wspierać będzie aktywizację 

seniorów. Podkreślić należy, że już od dłuższego czasu 

dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania i wykła-

dy otwarte, organizowane dla osób, które po zakończe-

niu swojej aktywności zawodowej pragną pozostawać 

czynne w różnorakich dziedzinach życia. Nowo powstały 

Uniwersytet zapewni tym osobom możliwość ciągłego 

poszerzania wiedzy, poznawania nowych ludzi, wymia-

ny poglądów i doświadczeń, a także dbania o kondycję 

fizyczną. Finansowanie działalności Uczelni, w począt-

kowym okresie jej funkcjonowania, zapewnią środki 

pozyskane w ramach projektu pod nazwą: „Uniwersytet 

Trzeciego Wieku w Krynicy-Zdroju. PROLOG”. Zrealizo-

wały go z powodzeniem Polski Klub Ekologiczny – Koło 

w Krynicy-Zdroju oraz Urząd Miejski poprzez swoją jed-

nostkę organizacyjną – Centrum Kultury w Krynicy-

Zdroju. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Rzą-

dowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej 

Osób Starszych na lata 2012-2013 realizowanego 

przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ogólna 

wartość projektu to 77.220 zł, z czego dotacja wynosi 

69.376 zł. Siedzibą Uczelni jest Centrum Kultury w Kry-

nicy-Zdroju. Jej działalność koordynuje Pani mgr Alicja 

Hajduk. Uroczystego otwarcia Uniwersytetu dokonali 

burmistrz Dariusz Reśko oraz prorektor Uniwersytetu 

Pedagogicznego w Krakowie prof. Jerzy Waligóra. Wy-

pełniona po brzegi Sala Balowa Starego Domu Zdrojo-

wego świadczy o ogromnym zainteresowaniu tym 

przedsięwzięciem, nie tylko wśród seniorów.  

Inauguracja działalności Krynickiego Uniwersytetu Otwartego  
- Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

1 listopada na krynickich cmentarzach komunalnych 

odbyła się II Kwesta "Ratujmy Krynickie Nekropo-

lie".  Wolontariusze z różnych krynickich stowarzyszeń 

rozdawali darczyńcom kartki-cegiełki (widnieją na nich 

fotografie odrestaurowanych nagrobków). W ubiegłym 

roku dzięki dobroczynności kryniczan i gości zebranych 

zostało 3.443,49 zł. Pieniądze te przeznaczono na re-

nowację zabytkowych nagrobków na cmentarzu komu-

nalnym przy ul. Kraszewskiego - Attilka i Wandusi Ka-

czyńskiej. Datki z II Kwesty umożliwią renowację kolej-

nych nagrobków, m.in. nagrobka dawnego burmistrza 

Krynicy-Zdroju Ksawerego Górskiego.  

II Kwesta - Ratujmy Krynickie Nekropolie 

(RED) 
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HARMONOGRAM WYKŁADÓW OTWARTYCH - I SEMSTER 2012/2013 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ - I SEMSTER 2012/2013 
Dzień tygodnia Godzina Miejsce Zajęcia 

Poniedziałek 

8.00   (gr I) 

9.00   (gr II) 

10.00 (gr III) 

Sala Muzyczna Centrum 

Kultury 

Język angielski 

mgr Paweł Zahaczewski 

11.30 

raz w miesiącu 

(w trakcie uzgadniania) 

Sala Muzyczna Centrum 

Kultury 
Warsztaty literackie 

16.00 (gr I) 

17.00 (gr II) 

Klub Fitness 

ul. Tysiąclecia 

Pilates 

mgr Agata Jazic 

Wtorek 

6 XI, 20 XI, 4 XII 

10.00 
sala muzyczna CK 

Warsztaty psychologiczne 

mgr Agnieszka Nowakiewicz 

13 XI, 11 XII, 18 XII 

10.00 
sala baletowa CK 

Warsztaty - Pierwsza pomoc 

przedmedyczna 

mgr Roman Gurgul 

11 XII, 18 XII 

10.00 
sala muzyczna CK 

Warsztaty - Komunikacja inter-

personalna 

mgr Renata Syktus 

Środa 9.00 
zbiórka Klub Fitness 

ul. Tysiąclecia 

Nordic walking 

dr Dominik Jazic 

Czwartek 

14.00 

Publiczne Gimnazjum, 

sala nr 50 

ul. Szkolna 

Język niemiecki 

mgr Izabela Micek 

15.30 (gr I) 

17.00 (gr II) 

18.00 (gr III) 

Publiczne Gimnazjum, 

sala nr 59 

ul. Szkolna 

Informatyka 

mgr Jerzy Sowa 

Piątek 
9.00 (gr I) 

10.00 (gr II) 

Klub Fitness 

ul. Tysiąclecia 

Gimnastyka 

mgr Agata Jazic 

Data i godzina Miejsce Temat Wykładowca 

21.XI.2012 
godz.16.00 

Leśny   Zakład 
Doświadczalny 

ul. Ludowa 
Lasy karpackie - gospodarka leśna mgr inż. Marian Łuszczak 

5.XII.2012 
godz.16.00 

Sala  baletowa 
Centrum Kultury 

Przyszłość wymiaru sprawiedliwości 

– wyzwania i sposób ich realizacji 

Mieczysław Kamiński 
Prezes Sądu Okręgowego 

w Nowym Sączu 

19.XII.2012 
godz.16.00 

Sala  baletowa 
Centrum Kultury 

Literatura  i  film – trudny związek  

czy naturalne pokrewieństwo 

dr hab. Bogusław 
Skowronek 

prof. UP w Krakowie 

9.I.2013 
godz.16.00 

Sala  baletowa 
Centrum Kultury 

Przeżywanie poezji i nauka języka 

jako proces twórczy 

Leon Leszek Szkutnik 
autor podręczników do nauki języków 

angielskiego i niemieckiego 

Kontakt 

Koordynator: mgr Alicja Hajduk 

tel. 18 471 07 57, kom. 603 935 885 

mail: inwestujwsiebie2012@gmail.com 

www: www.ck.krynica.pl/inwestujwsiebie 

Godziny dyżurów: 

wtorek 12:00 - 17:00 

środa    12:00 - 17:00 

 

 

Siedziba: 

Centrum Kultury 

ul. Piłsudskiego 19 

33-380 Krynica-Zdrój 
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